Inhoudelijk jaarverslag TIE-Netherlands 2015
Inleiding:
TIE-Netherlands vindt het belangrijk dat werknemers zich organiseren in een vakbond, en dat zij
contact hebben met werknemers in andere landen. Door het organiseren van internationale
uitwisselingen en projecten draagt TIE bij aan een versterking van het vakbondswerk. In 2015
organiseerden we de volgende internationale projecten:

Internationale projecten
Vakbondsopbouw in de laatste dictatuur van Europa
Europese Commissie: ENPI/2012/293-071, FNV: NL005022; NL0050411
De BKDP (Belarusian Congress of Democratic Trade Unions) is de enige onafhankelijke vakbond in
Belarus, dat bekend staat als de laatste dictatuur in Europa. Daarom ondersteunt TIE-Netherlands de
vakbond al jaren. In 2015 lag de nadruk op de scholing en versterking van vier groepen kaderleden:
jongeren, vrouwen, trainers en VGWM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) experts. FNV kaderleden
uit de industriesector hebben trainingen gegeven en deelgenomen in uitwisselingen.

Diversiteit aan het werk
Europese Commissie: EIDHR/2013/335-270
Een democratische vakbond komt op voor de belangen van alle werknemers, en al helemaal voor
werknemers die te maken hebben met ‘dubbele discriminatie’. In dit project heeft TIE samen met
FNV kaderleden de Turkse vakbondsfederaties DISK en KESK ondersteund in het tegengaan van
discriminatie van vrouwelijke-, jongere en LGBT werknemers.

Vakbondsorganisatie in praktijk en kaderopbouw in Rusland
FNV: NL0050311
De regio’s rond St. Petersburg en Kaloega zijn twee groeipolen voor de Russische auto-industrie. Hier
organiseert de onafhankelijke Russische Metaalbond MPRA de werknemers. TIE-Netherlands
ondersteunt de MPRA samen met collega’s uit de metaalsector van FNV Bondgenoten. In 2015 sloten
we een project af dat het kader van de MPRA vakbondsafdelingen versterkte. Een evaluatie in
opdracht van FNV Mondiaal evalueerde dit proces positief. Een vervolgproject richt zich op een
bredere doelgroep van vakbonden die zijn aangesloten bij de onafhankelijke vakbondsfederatie KTR.

Vakbondsopbouw in nieuwe fabriek: internationaal organiseren binnen DAF
FNV: NL0050341
In Ponta Grossa, Brazilië, is een gloednieuwe DAF fabriek gebouw. Sinds 2012 is TIE-Netherlands
samen met FNV Bondgenoten, TIE-Brasil en de Braziliaanse metaalbond Metalurgente een project
gestart om een duurzaam netwerk op te bouwen tussen vakbondsleden werkzaam bij DAF in
Nederland en DAF Brazilië. In 2015 droeg TIE-Netherlands het project, na een bezoek aan Brazilië,
over aan FNV.

Vakbondsopbouw in je supermarkt: ‘productie-mapping’ binnen LIDL Nederland en Wal-Mart-Chili
FNV: NL0050321
Zowel in Chili als in Nederland hebben werknemers te maken met de gevolgen van liberalisering en
flexibilisering van de arbeidsmarkt en een kwetsbare positie van werknemers. In Nederland is de
vakbondsorganisatiegraad in supermarktketen LIDL laag, terwijl de organisatiegraad binnen de
supermarkt sector in Chili veel hoger ligt. Dit project speelde in 2015 in op de uitdagingen van basis
organisatie binnen de supermarkt sector en leverde een bijdrage aan de versterkt kaderwerk in
beiden multinationals.

Mensenrechten aan het werk in de metaalsector in Turkije
Europese Commissie: TR2010/0135.01-01/294, FNV: NL0050361
Het project Mensenrechten aan het Werk in de Metaalsector in Turkije bouwt voort op de
samenwerkingsband tussen de Turkse metaalbond Birleşik Metal İşçileri Sendikası (BMIS) en FNVMetaal in Nederland. met het project dat in 2015 van start ging willen we ervoor zorgen dat
multinationals in Turkije de EU- wet- en regelgeving over arbeidsnormen en maatschappelijk
verantwoord ondernemen (MVO) naleven. TIE werkt in dit project ook samen met onderzoeksbureau
Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO).

Vakbondswerk onder de grond: veiligheid en gezondheid in de mijnbouwsector in Turkije
FNV: NL0050351
Mijnwerkers in Turkije werken onder bijzonder precaire omstandigheden. Deze precaire
arbeidsomstandigheden worden versterkt door de zwakke organisatiegraad van mijnwerkers in
Turkije. In 2015 heeft dit internationale solidariteitsproject tussen FNV Bondgenoten en de Turkse
onafhankelijke mijnbouwbond Dev maden Sen een bijdrage geleverd aan verbetering. Specifiek
richtte het project zich op een hogere organisatiegraad en veiliger en gezonder werk in de mijnbouw.

Organisatie
In 2015 bestond de staf uit drie part-time medewerkers en een aantal actieve vrijwilligers.
Het bestuur van TIE-Netherlands bestond in 2015 uit: Rosien Herweijer, Hans van Heijningen, Lieuwe
de Vries en Rebeca Pabon.
TIE-Netherlands is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 4108277
Het financieel jaarverslag van 2015 is op te vragen bij TIE-Netherlands.
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